IR. F. SCHNEIDER

NIEUWIGHEDEN VAN HET PROEFSTATION
VOOR DE BOOMKWEKERIJ

De vere~eling - vvaaronclerindit artikel verstaan wordt het verkrijgen van nieuwe
cultuurvanetelt~n- IS waarsch!Jnh]k even oud als de boomkwekerij zelf. In vroegere eeuwen
zal deze veredellilg ztch echter wel hoofdzakelijk beperkt hebben tot selectie in zaailingen;
mogelijk gemaakt hetziJ door de van nature aanwezige variatie in de soort of door het
optreden van toevallige kruisingen.

Dat ook aan deze periode geen verdere blij vcnde resultaten ontsproten zijn, zal voor een
groot deel hebben gelegen aan het feit dat dit kruisingswerk voor voornoemde personen
steeds een nevenbezigheid was die bij het optreden van tijdsgebrek steeds het eerst het kind
van de rekening was.
Hierin kwam verandering toen in 1949 Ir. C. Broertjes aangesteld werd om zich speciaal
met het veredelingswerk te belasten. In de hiermee aangevangen periode werd het veredelingswerk zowel in de breedte als de diepte uitgehreid zodat dus niet alleen meer geslachten
in het werk konden worden betrokken, maar ook de methodiek een grotere vlucht nam. Dit
laatste komt onder andere tot uiting in de behandelingen met colchicine ter verkrijging van
polyploiden en het bestralen van plantendelen in de hoop hiermede gunstige mutaties te
bewerkstelligen.
Ir. C. Broertjes ging in 1954 administratief over naar het Instituut voor Veredeling van
Tuinbouwgewassen te Wageningen maar bleef gedetacheerd aan het Proefstation te Boskoop . In 1959 ging hij over naar het Instituut voor Toepassing van Atoomènergie in de
Landbouw te Wageningen en werd opgevolgd door schrijver dezes.

Het meer gerichte kruisingswerk dat als een liefhebberij gezien werd en dan ook in
Boskoop nog steeels onder de hPnaliling "de liefhebberij" bekend staat, vinden we eerst in de
tiJd van kwekers als Koster, Den Ouden, Endtz en van Nes, die zich speciaal bezighielden
met de verbetenng van het Azalea- en Rhododendronsortiment .

De nieuwe cultuurvariëteiten die in de laatste vijf jaar werden gekeurd en die in alfabetische volgorde hieronder worden behandeld, zijn ontstaan gedurende de afgelopen veertien
jaar veredelingswerk.

Hun kruisingswerk dat plaats vond vlak na de eeuwwisseling, vindt men uitvoerig
beschreven lil :,Rh?dodendrons en Azalea's" van H. J. Grootendorst. Verdere gegevens
omtrent de actlvltetten van de Boskoopse boomkweker op veredelingsgebied blijken uit de
gegevens doorTromp gepubliceerd mziJn "Honderd jaar boomkwekerij in Boskoop". Hij
noteert daarbiJ het opvallende .verschiJnsel dat: "gezien haar betekenis als boomkwekerij centrum, betrekkelijk weliltg memv1gheden lil Boskoop zijn ontstaan".

JAPANSE AZALEA

Dit verschijnsel zal wel grotendeels zijn oorzaak vinden in het feit dat deze liefhebberiJ _
en dat heeft hl] met andere liefhebbenJen gemeen- veel geld kost in de vorm van materiaal
grond en arbetd. Kwekers die werkelijk veel verdiend hebben aan eigen veredelingswerk:
ZIJn er maar wetmg.
Gezien het voorgaande en gezien het feit dat een boomkwekerijcentrum als Boskoop toch
als blijk van een ~chef bestaan, met meuwe cultuurvariëteiten op de markt zal dienen te
komen, 1s het begn]peh]k dat de in 1899 opgerichte proeftuin reeds vroegtijdig het kruisingswerk ter hand heeft genomen.
Zo werd al in 190 I uitgebreid gekruist met Azalea, Rhododendron en Clematis. Hoewel
deze kruisingen uitgevoerd werden door de toenmalige tuinchef P. Goedt zal de keuze van
de ouders wel aan het brein van A. Koster Mzn., destijds voorzitter van de Proeftuin zijn
ontsproten.
'
Het kruisingswerk is voortgezet tot 1916 waarna de eerste wereldoorlog er voorlopig een
punt achter zette. Van deze eerste penode ZIJn slechts twee positieve resultaten bekend
namelijk de Clematishybriden 'Prins Hendrik ' en' J. G. Patijn' die respectievelijk in 1908 e~
1909 het Getmgschnft van Verdienste ontvingen. Van deze twee heeft alleen Clematis
'Prins Hendrik' bewezen van blijvende waarde te zijn.
Eerst in 1936, toen de gevol~en vande crisis overwonnen waren, zien we weer projecten op
het proefplan opdmken dte lil de nchtmg van veredelingsonderzoek wezen. Deze door
Dr. B. K. Boom opgestelde projecten zijn wegens tijdgebrek nooit verwezenlijkt.
Pas in 1940 toen B. B. C. Felix een aantal azaleakruisingen aan de proeftuin overdeed, is
het concrete krmsmgswerk weer op gang gekomen. Het werd toen uitgevoerd door Drs. vV.
Kruyt dte lil deze 111 1945 opgevolgd werd door Drs. P.J. S. van Dijk. Toen de laatste in 1947
lil dtenst gmg werd het veredellilgswerk overgenomen door A. J. van der Graaf. In deze periode werd gekru1st lil Azalea, Rhododendron, Clematis, Lonicera, Rosa en Cytisus. Zo heeft
van der Graaf de krmsmgen mtgevoerd die later de Japanse azalea's 'Silvester' en 'Midwinter' opgeleverd hebben.
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Reeds in 1949 werd een aantal kruisingen tussen de Ja pan se azalea 's 'Alacldin', 'Amoena',
'Christmas Cheer', 'Hatsugiri', 'Hinoclegiti' en 'Sakata Red' uitgevoerd. Doel van deze
kruisingen was het sortiment uit te breiden met mooi bloeiende, goed in het blad zittende en
volledig winterharde variëteiten. Het uit deze kruisingen voortgekomen materiaal werd
blootgestelel aan de strenge winter van 1956; daarbij bleek dat alleen de nakomelingen van
de kruisingen 'Aladclin ' x 'Amoena' en 'Amoena' X 'Sakata Red' voldoende winterhard
waren . Helaas vertoonden deze planten geen uitgesproken kleurverbeteringen en beantwoordden daa rdoor niet aan het gestelde doel. Gelukkigerwijs bleek echter dat de meeste
planten vroeg tot tamelijk vroeg trekbaar waren zodat op deze eigenschap verder geselecteerd kon worden. Ter afsluiting van deze selectie werd in de winter van 1962/'63 een trekproef uitgevoerd waarbij de nieuwe nummers vergeleken werden met 'Kirin 'en 'Christmas
Cheer'. De twee nummers, die aan de hand van de resultaten van deze proef door de Keuringscommissie werden bekroond, staan hieronder beschreven.

Japanse azalea 'Midwinter' 1)
Getuigschrift van Verdienste, 1963
HERKOMST: 'Alacldin' X 'Amoena'
BESCHRIJVING: Bloemkleur lichtrood (H.C.C.20/l, geraniumlakroocl); bloem middelgroot,
doorsnede 4 cm, rechtop staand; 2 tot 4 bloemen per knop.
Brede, opgaande, iets onregelmatige groeiwijze; bladhoudend, blad donkergroen; voldoende winterhard.
BIJZONDERHEID: Bloeit vroeg en is speciaal geschikt om vroeg te trekken (bloeit dan in
januari).
Japanse azalea 'Silvester'
Getuigschrift I ste klas, 1963
HERKOMST: 'Aladdin' x 'Amoena'
BESCHRIJVING: Bloemkleur rose (H.C.C.26(2, solferinarose), centrum iets dieper van kleur
clan de rand; bloem klein, eliameter 3 cm, rechtop staand; 2 tot 3 bloemen per knop.
Brede, opgaande groeiwijze; bladhouden cl, blad donkergroen; voldoende winterhard.
BIJZONDERHEID: Bloeit zeer vroeg en is speciaal geschikt voor de vroege trek (met Kerstmis
- januari in bloei); is in getrokken toestandlang houdbaar en blijft goed op kleur.
Van deze azalea's zal najaar 1964 materiaal verkrijgbaar worden gesteld.
1) Later omgedoopt in 'Wintertime'; zie noot op blz. 39.
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Cotoneaster 'Gracia'
HERKOMST: C.salicifolia floccosa x C.horizontalis
BESCHRIJVING: triploiel (3 n); lage, brede, sierlijk groeiende heester; rijkbloeiend, besloos ;
blad grover clan van C.horizontalis, glanzend, lichtenel rode herfstkleur; houdt blad tot
in december; is weinig harder dan C.horizontalis.
Cotoneaster 'Valkenburg'
C.salicifolia floccosa X C.horizontalis
B ESCHR IJVI NG: triploiel (3 n); mooie, dicht en breed uitgroeiende, half-hoge heester; rijkbloeiend maar geen bessen; blad als bij vorige; houdt blad tot vroeg in het voorjaar ;
heeft in de strenge winter '62- '63 praktisch niets geleden.
HERKOMST:

:Materiaal van beide cotoneasters werd in herfst 1961 aan de

kw ~kers

uitgegeven .

Japanse azalea 'Silvester'
1. vij fjarig
2. driejarig
3. een jarig

CLEMATIS MONTANA
Uit de gewone Clematis montana, die 4 cm grote bloemen heeft , werd omstreeks 1900 in
Engeland Clematis montana 'Ruben:3 geselecteerd: deze heeft een bloemdiameter van 5 tot
6 cm. Een verdere bloemvergroting in het verschiet ziend, werd in 1950/1951 gepoogd door
colchicine behandeling van zaailingen van deze cultivar het chromosomenaantal te verdubbelen. Dit is inderdaad gelukt en in een tweede generatie werden planten verkregen die
zuiver tetraploiel (4 n) waren . In dit materiaal is verder geselecteerd met volgende nieuwe
cultivar als resultaat:

Clematis montana 'Tetrarose'
Getuigschrift van Verdienste, 1960
HERKOMST: geselecteerd u it de nakomelingen van met colchicine behandelde zaailingen van
Clematis :nontana 'Rubens'.
BESCHRIJ VING: tetraploiel (4 n); krachtige groei; blad fors, groen met purperkleurige tinl ,
blaadjes twee- tot drielobbig, grof gezaagd; bloem groot , eliameter 8 tot Bt cm, lilarose
(H.C.C. 030/2, magnoliapurper); helmdraden wit, helmhokjes licht geel.
'Tetrarose' is in 1961 f1 ;l62 aan de kwekers uitgegeven en reeds in de handel verkrijgbaar.

COTONEASTER
Met het doel een wintergroen horizontalistype te verkrijgen , werd in 1951 een kruising
uitgevoerd tussen C.salicifolia floccosa en C.horizontalis . Daar de eerste eliploiel (2 n) is en de
tweede tetraploiel (4 n), waren de kruisingszaailingen triploiel (3 n) en daardoor steriel ; de
planten waren alelus geheel of bijna geheel besloos. Hoewel dit niet elireet een verbetering
lijkt, kunnen besloze cotoneasters toch e:::n goede toepassing vinden in beplantingen die in
het bereik van het plukgrage publiek liggen. Op grond hiervan zijn twee nieuwe variëteiten
uitgeselecteerd, waarvan de beschrijvingen hier volgen :
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Cotoneaster 'Valken burg'

FORSYTHIA OVATA
In 1949 behandelden Ir. C. Broertjes en L. Th. B. Hertog, beiden toendertijd werkzaam op
het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer te Wageningen , een aantal zaden van vrijbestoven
F.ovata met colchicine. De hieruit opgekweekte zaailingen, ruim veertig in getal, werden
overgeelaan aan het Proefstation.
In 1955 werden drie veelbelovende, tetraploiele zaailingen uitgeselecteerd en vermeerderel;
hiervan kon er tenslotte één, nummer 4-7a, de toets der kritiek doorstaan:

Forsythia ovata 'Tetragold'
Getuigschrift van Verdienste, 1963
HE RKOM ST : colchicinebehandeling van F.ovata zaailingen .
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bloem forser dan van de soort, bloemdiameter ca. 3 cm , breedte der bloemslippen 8 mm; kleur diepgeel (H.C.C. 3, kobaltgeel); bloeit enige dagen eerder dan de
soort; tetraploiel (4 n); lage, bossige en regelmatige heester; oudere struiken worden
nauwelijks 1 m hoog.
Deze cultivar is zeer geschikt als solitairplant in kleinere tuinen of voor goed gesloten niet
te hoog opgroeiende vakbeplantingen. Hij komt bovendien door zijn winterhardheid in
aanmerking als vervanger van Fintermedia 'Spectabilis' voor wat betreft de "noordelijke"
landen.
Materiaal is in voorjaar 1963 aan de kwekers uitgegeven .
BESCHRIJVING:

ILEX AQUIFOLIUM
Met het oog op het voorkómen van vernielingen heeft men in parkbeplantingen reeds
lang gaarne gebruik gemaakt van besloze hulst. Dit materiaal werd verkregen door uit
zaailingen de mannelij ke planten te selecteren. Nu echter de vegetatieve vermeerdering van
de hulst geen problemen meer oplevert, kreeg het zin om uit deze (vaak lelij ke) mannelijke
planten een goed type te kiezen en dit door stekken te vermeerderen.
Het Proefstation heeft dus een aantal mannelij ke klonen opgeplant en daaruit, na strenge
selectie, volgende cultivar als beste verkozen:

Weigelia 'Fiesta'
Getuigschrift van Verdienste, 1958
HERKOMST : W.'Newport Red' X W.'Eva Rathke' .
BESCHR IJVING: Matige groei, losse struik; rijk bloeiend; bloem goed open, bloemdiameter 3
cm, kroonbuis smal, 3 cm lang, bloemkleur lichtend eenkleurig rood (H.C.C. 022,
opaal rose), buitenzijde glanzend, iets donkerder dan de binnenzijde, meelelraden
zuiver wit, opvallend, stamper cremewit, opvallend.
Weigelia 'Rosabella'
Getuigschrift van Verdienste, 1958
HERKOMST: W.'Eva Rathke' X W.'Newport Red'.
BESCHRIJVING: krachtige groei, losse struik; rijkbloeiend; bloem opgericht en goed open,
bloemdiameter 3~- tot 4 cm, kroonbuis smal en kort Ot cm), bloemkleur rose, buitenzijde der bloem (H.C.C. 23/1, meekraprose) met lichtrose rand , binnenzijde (H .C.C.
23/2, meekraprose) met witrose rand , meeldraden weinig opvallend, stamper groot, wit
en opvallend.
W.' Eva Supreme' is reeds herfst 1960 onder de kwekers verspreid, de overige drie cultivars
herfst 1961.

Ilex aquifolium 'Atlas'
type afkomstig van Goudkade, Boskoop.
BESCHRIJVING: mannelijk en dus besloos; goed groeiend; blad diep groen en scherp gesteketel.
Deze hulst werd iü 1961 door het Proefstation in omloop gebracht.
HERKOMST:

WEIGELIA
De meest helder rode bloemkleur in dit geslacht vindt men bij 'Eva Rathke'. Helaas is de
vermeerderbaarheid van deze variëteit niet ideaal en laat ook de groei van oudere planten
te wensen over. Dit verschijnsel als uitgangspunt nemend, is getracht om hier verbetering te
brengen door variëteiten als 'Eva Rathke' , 'Newport Red' , florida 'Venusta' en 'Boskoop
Glory' met elkaar te kruisen.
Vanaf 1955 werd in de aldus verkregen zaailingen geselecteerd; vier klonen bleven over,
die in 1958 definitief werden gekeurd.

Weigelia 'Ballet'
Getuigschrift van Verdienste, 1958
HERKOMST: W.'Boskoop Glory' x W. 'Newport Red'
BESCHRIJVING: Halfhoge heester; rijk bloeiend ; bloemen goed geopend, bloemdiameter 3
cm, kroonbuis smal en ca. 21 cm lang, bloemkleur diep roserood (H .C.C.25fl, Bengaals
rose), buitenzijde der bloem glanzend en iets donkerder dan de binnenzijde, meeldraden weinig opvallend, stamper cremewit, opvallend.
Weigelia 'Eva Supreme'
Getuigschrift van Verdienste, 1958
HERKOMST: W.'Newport Red' x H1.'Eva Rathke' .
BESCHRIJVING: krachtige groei; rijkbloeiend; bloem goed open, bloemdiameter 3 cm ,
kroonbuis aan de voet smal, verderop zich verbredend, 2~- cm lang, bloemkleur lichtrood, buitenzijde glanzend (H.C.C.821, besserood) en iets donkerder clan de binnenzij de
(H.C.C. 25, Bengaals rose) , meeldraden zuiver wit, opvallend, stamper cremewit ,
opvallend.
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